
Traseu educațional 
în Parcul Natural Vânători Neamț

pe  urmele 
zimbrului

Lungime traseu: 3,5 kilometri
Dificultate traseu: redusă
Durata aproximativă de parcurgere: 2 ore
Punct de plecare: Centrul de Vizitare al Parcului 
Natural Vânători Neamț
Acesta este situat la 300 de metri de intersecția 
dintre DN 15B cu drumul către Mănăstirea Neamț. 
Traseul se desfășoară în zona țarcului de 
aclimatizare a zimbrilor. În țarcul care are o 
suprafață de 180  hectare, pot fi întâlniți zimbri aflați 
în semilibertate.
Tur ghidat: cu ranger, relații la telefon : 0233206001

Accesul în zonă: 
         DN 15B Târgu Neamț - Poiana Largului;
         DJ 155C Mănăstirea Târgu Neamț;
         Curse zilnice pe ruta Târgu Neamț - Poiana       
         Largului;

         Staţie de tren: Târgu Neamț (trenuri Personal)

Activități disponibile:
• Drumeție
• Observarea faunei
• Observarea florei

Posibilități de cazare în zonă:
• Pensiuni turistice
• Mănăstiri 

Pentru parcurgerea acestui traseu vă recomandăm să 
aveți la dumneavoastră:
 • încălțăminte adecvată de drumeție;
 • îmbrăcăminte pentru drumeție;
 • pelerină de ploaie;
 • recipient cu apă potabilă;
 • soluție repelentă pentru căpușe și țânțari;
 

 Acest material a fost realizat în cadrul 
proiectului Parcul Natural Vânători Neamț - de 
douăzeci de ani împreună (SVA-05-2019), finanțat de 
Fundația pentru Parteneriat și MOL România în cadrul 
Programului Spații Verzi, Componenta Arii Naturale 
Protejate, sesiunea 2019.
 Acest material exprimă exlusiv opinia autorului. Fundația 
pentru Parteneriat și MOL România nu pot fi făcuți în niciun fel 
răspunzători de felul în care se folosesc informațiile cuprinse în 
publicație.

Asociația "Ținutul Zimbrului"
Târgu Neamț, Str. 9 Mai, nr. 1A, Județul Neamț

asociatiatinutulzimbrului@yahoo.com
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 Pe urmele zimbrului

1

Nicovala
ciocănitorilor

Ciocănitorile folosesc  
acest stejar ca “banc de 
lucru”. Acestea fixează în 
crăpăturile din scoarța 
copacului conuri de molid 
și extrag semințele din ele. 
Solzii conurilor ciugulite de 
ciocănitori cad și se adună 
lângă tulpina stejarului. O 
ciocănitoare golește un 
con în aproximativ 4 
minute cu 800 de lovituri 
de cioc.

2 Scăldătoarea

Scăldatul în mocirlă este o 
activitate curentă a mistreților. 
Aceștia se tăvălesc în bălțile 
răspândite prin pădure pentru a 
scăpa de paraziți. 

Scăldătoarea este unul din 
locurile, în care, cu răbdare, ai 
șansa să observi mistreții.. 

3 Morți, dar vii
Arborii morți, în picioare sau 
căzuți la sol, constituie habitatul 
multor specii de  insecte și 
ciuperci prezente în pădure. 
Insectele reprezintă o sursă de 
hrană pentru păsări, iar  lemnul 
mort este un loc preferat de 
unele păsări sau mamifere mici 
pentru realizarea cuibului sau a 
adăpostului.

4
Bătrânul 

străjer

Acest arbore bătrân este o 
mărturie a existenței unor 
păduri seculare în raza 
Parcului. În zona traseului 
pot fi observați stejari cu 
vârste de peste 300 de ani, 
ale căror trunchiuri falnice 
au capătat forme care 
trădează apăsătoarea 
bătrânețe. 

5

Poiana 
zimbrului

Acestă poiană ascunsă, 
cu iarbă proaspătă,   
este un loc preferat  de 
zimbri pentru păscut și 
scăldat.  Spre deosebire 
de mistreț, zimbrul 
adoră locurile de scăldat 
uscate, unde se 
prăfuiește pentru a 
scapă de tăuni și 
căpușe supărătoare.

6 Castelul 
bursucilor

Bursucii sunt animale 
sfioase, cu activitate 
nocturnă. Sapă vizuini cu 
mai multe ieșiri, pe care le 
folosesc la nevoie. Se 
spune că bârlogul 
viezurelui este curat ca și 
blana sa.

7 Trecătoarea
zimbrului 8 Balta 

broaștelor
Ochiurile cu apă, permanente sau 
temporare, adăpostesc specii 
protejate de broaște și tritoni. 
Prezența lor poate fi constatată cu 
precădere primăvara, în perioada 
de reproducere. 

9
Bătrânul 

străjer

Acest arbore bătrân este o 
mărturie a existenței unor 
păduri seculare în raza 
Parcului. În zona traseului 
pot fi observați stejari cu 
vârste de peste 300 de ani, 
ale căror trunchiuri falnice 
au capătat forme care 
trădează apăsătoarea 
bătrânețe. 
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Bătrânul 

străjer

Acest arbore bătrân este o 
mărturie a existenței unor 
păduri seculare în raza 
Parcului. În zona traseului 
pot fi observați stejari cu 
vârste de peste 300 de ani, 
ale căror trunchiuri falnice 
au capătat forme care 
trădează apăsătoarea 
bătrânețe. 

Poiana 
zimbrului

În pădurea bătrână de fag 
și brad,  zimbrii își croiesc 
drum prin semințișul des, 
c ă t r e 
izvoarele cu 
apă curată. 
A c e ș t i a 
coboară unul 
după altul 
pentru a se 
adăpa și a se 
răcori.
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